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Liturgische kalender

za 04-03 H. Casimir, prins van Litouwen,  
† 1484 te Grodno

 
Zo 05-03 2e zondag 40-dagentijd 

“Zijn gelaat begon te stralen als de 
zon.” (Matteüs 17, 1-9)

di 07-03 HH. Perpetua en Felicitas,  
martelaressen, † 203 te Carthago

wo 08-03 H. Johannes de Deo, kloosterling, 
stichter Hospitaalbroeders,  
† 1550 te Granada

do 09-03 H. Francisca Romana, moeder en 
vervolgens religieuze, † 1440 te Rome

 
Zo 12-03 3e zondag 40-dagentijd 

“Een waterbron die opborrelt tot 
eeuwig leven.” (Johannes 4, 5-42)

ma 13-03 verjaardag pauskeuze Franciscus 
(2013)

vr 17-03 H. Patricius, bisschop van Ierland, † 461
za 18-03 H. Cyrillus van Jeruzalem,  

bisschop en kerkleraar, † 386
 
Zo 19-03 4e zondag 40-dagentijd - Laetare 

“Hij ging, waste zich en kwam ziende 
terug.” (Johannes 9, 1-41)

ma 20-03 H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd 
Maria

do 23-03 H. Turibius de Mogrovejo,  
bisschop van Lima, † 1606

za 25-03 Aankondiging van de Heer  
- Maria Boodschap

 
Zo 26-03 5e zondag 40-dagentijd 

“lk ben de verrijzenis en het leven.” 
(Johannes 11, 1-45)

 
Zo 02-04 Palm- en passiezondag 

“Gezegend die komt in de naam van 
de Heer.” (Matteüs 21, 1-11)

 begin Goede Week

 Paastriduüm

do 06-04 Witte Donderdag 
Instelling van de H. Eucharistie,  
van het sacrament van het pries-
terschap en van het gebod van de 
naastenliefde

vr 07-04 Goede Vrijdag 
Herdenking lijden en sterven van Jezus

 verplichte vasten- en onthoudingsdag
za 08-04 Paaszaterdag - Stille Zaterdag
 
Zo 09-04 Pasen - verrijzenis van de Heer 

“Hij moest namelijk uit de doden 
opstaan.” (Johannes 20, 1-9)

Juan de Juanes, Het laatste avondmaal (1555-1562)
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12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 4 april
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
 géén H. Mis - zie H. Geestkerk 19.00 uur
 

Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag
 géén Paaswake: zie H. Gregorius-,  

H. Vincentius- en Fatimakerk
Zondag 9 april - Pasen
  9.30 uur H. Mis (St. Jozefkoor):  

Fien de Wit (off)
12.00 uur H. Mis (Pools)
Maandag 10 april - Paasmaandag
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie
Dinsdag 11 april
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Gezinspaaskaarsen 2023
De gezinspaaskaarsen 
2023 zijn te bestellen 
op zondag 5, 12 en 19 
maart in de Barbara-, 
Fatima- en H. Geest-
kerk, of bij het parochie-
kantoor (525 07 31). 

Kruisweg Barbarakerk
In de 40-dagentijd worden elke dinsdag, om 18.30 
uur in de Barbarakerk, de staties van de kruisweg 
overwogen, gevolgd door de H. Mis van 19.00 uur.

Biechtgelegenheid
Er is gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of 
na afspraak met een van de priesters.

Banneux dagtochten 2023
Dit jaar worden de 
dagbedevaarten naar 
Banneux, naar Maria, 
de Maagd der armen, 
gehouden op maandag 
19 juni en maanda9 2 
oktober. Meer info? Bel 
het parochiekantoor: 
045 - 525 07 31.

St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 5 maart - 2e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: jaard. Mien Heijnen (st),  

pastoor Renatus de Hilster (off),  
pater Martinus Gelissen (off),  
zeswd. Fien de Wit, Henk Broos (off)

12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 7 maart
18.30 uur Kruisweg 
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 12 maart - 3e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: jaard. Mathieu Offermans (st), 

jaard. Dora Moorer-Derks,  
Mientje Kamphuis-Klerks (off)

12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 14 maart
18.30 uur Kruisweg 
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis (voorstellingsmis 

communicanten): Fien de Wit (off), 
broeder Alfred de Keijzer, 

12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 21 maart
18.30 uur Kruisweg 
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 26 maart - 5e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: pater Martinus Gelissen (off), 

pastoor Renatus de Hilster (off),  
Henk Broos (off)

12.00 uur H. Mis (Pools)
Dinsdag 28 maart
18.30 uur Kruisweg 
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 2 april - Palmzondag
  9.30 uur H. Mis (zegening palmtakjes):  

Mientje Kamphuis-Klerks (off)
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Zondag 5 maart - 2e zondag 40-dagentijd
10.30 uur H. Mis (dameskoor Michel):  

Paul en Riek Franken-Holtmeulen (st), 
Cees Breugel (off),  
Jo Wildenborg-Wensink (off),  
Jan Wildenborg, Nico Theunissen (off),  
jaard. Jac Sijstermans,  
ouders Deumens-Bernards en zonen 
Theo, Jos, Frans en René

 

Zondag 12 maart - 3e zondag 40-dagentijd
10.30 uur H. Mis: voor de parochie
 

Zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
10.30 uur H. Mis: broeder Alfred de Keijzer,  

Nico Theunissen (off),  
Ben ten Brink (off)

 

Zondag 26 maart - 5e zondag 40-dagentijd
10.30 uur H. Mis: ouders Höppener-Feijts (st), 

ouders Gelissen-Geraets (st),  
Franc en Zofka Drenovec-Fouti, 
ouders Deumens-Bernards en zonen 
Theo, Jos, Frans en René

 

Zondag 2 april - Palmzondag
10.30 uur H. Mis (zegening palmtakjes en 

palmpasentakken communicanten): 
 

Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
 géén H. Mis - zie H. Geestkerk 19.00 uur
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Herdenking van het lijden en sterven 

van onze Heer Jezus Christus 
(Cantate)

 

Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag
19.30 uur Paaswake (dameskoor Michel):  

Sjef en Tonny Paes-Tilmans (st)

Fatimakerk
Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum

Zondag 9 april - Pasen
10.30 uur H. Mis (Cantate):  

jaard. Leentje Gielkens-Bouwmans (st),  
jaard. Annemie Gielkens (st),  
ouders Dreijer-Le Jeune en Jes (st),  
ouders Pietermans-Haan en Sjaak (st),  
Mia Dreijer-Pietermans (st),  
Paul en Riek Franken-Holtmeulen (st),  
Jo Wildenborg-Wensink (off),  
Jan Wildenborg, Nico Theunissen (off), 
José Jacobi-Hautvast, Frans Capellen

Maandag 10 april - Paasmaandag
 géén H. Mis: zie H. Barbara- en  

H. Gregoriuskerk

05-04: Chrismamis in kathedraal
Er is in elk bisdom één viering die maar één keer per 
jaar en op één centrale plaats wordt gehouden, de 
zogeheten chrismamis. Tijdens deze viering wijdt 
de bisschop (of hulpbisschop) de heilige oliën die in 
de loop van het jaar in parochies worden gebruikt 
voor doopsels, vormsels of het sacrament van 
de zieken. De chrismamis wordt elkaar jaar in de 
Goede Week gehouden, in ons bisdom op woens-
dagavond, de vooravond van Witte Donderdag. De 
mis is ’s avonds, zodat vertegenwoordigers van alle 
parochies uit het bisdom kunnen deelnemen om 
de gewijde oliën mee naar hun parochie te nemen. 
Het is ook gebruik dat een groot aantal priesters 
deelneemt. De priesters hernieuwen in deze viering 
hun wijdingsbelofte. Het is een moment waarop het 
hele bisdom zich als het ware rond de bisschop ver-
zamelt. De viering vindt dit jaar plaats op woensdag 
5 april om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal 
aan de Markt in Roermond. Iedereen is welkom.

Voor zieken
Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef 
het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet 
in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan 
kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Kerkdeurcollectes
• Zaterdag 1 en zondag 2 april (Palmzondag) wordt 
aan de kerkdeur gecollecteerd voor de Vastenactie.
• Zaterdag 8 en zondag 9 april (Pasen) wordt aan 
de kerkdeur gecollecteerd voor onze vrijwilligers.
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H. Geestkerk

Florence  
Nightingalestraat 2

Brunssum Noord

Zondag 5 maart - 2e zondag 40-dagentijd
11.30 uur H. Mis: Annie Zink-Pelzer (off)
Woensdag 8 maart
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 9 maart
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 12 maart - 3e zondag 40-dagentijd
11.30 uur H. Mis: Olga Leurs-Brvar (st)
Woensdag 15 maart
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 16 maart
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
11.30 uur H. Mis: Annie Zink-Pelzer (off)
Woensdag 22 maart
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 23 maart
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 26 maart - 5e zondag 40-dagentijd
11.30 uur H. Mis: Jan Mulleneers
Dinsdag 28 maart
19.30 uur Taizé-viering
Woensdag 29 maart
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 30 maart
  9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 

Zondag 2 april - Palmzondag
11.30 uur H. Mis (zegening palmtakjes):  

Annie Zink-Pelzer (off)
Woensdag 5 april
  9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)
Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)
 aansluitend aanbidding

Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
 géén viering (zie Fatimakerk 15.00 uur) 
 

Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag
 géén Paaswake: zie H. Gregorius-,  

H. Vincentius- en Fatimakerk
Zondag 9 april - Pasen
11.30 uur H. Mis (organist Sjef en Marion): 

voor de parochie
Maandag 10 april - Paasmaandag
 géén H. Mis: zie H. Gregorius- 

en H. Barbarakerk

Afspraak voor ziekenzalving
Als u het sacrament van 
de zieken wenst te ont-
vangen, gelieve contact 
op te nemen met het pa-
rochiekantoor: 525 07 31. 
Buiten kantooruren, hoort 
u via de voicemail het dan 
bereikbare telefoonnum-
mer. Zo wordt uw vraag 
het snelst beantwoord.

Eerste Heilige Communie 2023
De vieringen van de Eerste Heilige Communie vin-
den plaats op de volgende zaterdagen:
• 22 april 10.30 uur: H. Barbarakerk
   (BS de Vlindertuin, BS St. Franciscus)
• 13 mei 10.30 uur: Fatimakerk (BS de Caleïdoscoop,
    RK BS Titus Brandsma, RK BS Langeberg)
• 17 juni 10.45 uur: Gregoriuskerk

Wereldjongerendagen 2023
Dit jaar vinden de 
Wereldjongerenda-
gen plaats van 1 t/m 
6 augustus in Lissa-
bon, Portugal. Ook 
vanuit Limburg gaat 
er  een groep jon-
geren naartoe. De 
WJD-reis vertrekt op 
22 juli en komt te-

rug op 9 augustus. Interesse? Neem con-
tact op met het parochiekantoor of kijk op  
www.bisdom-roermond.nl/wjd
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	  H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum

Zaterdag 4 maart 
18.00 uur H. Mis: Jacques Janssen
Zondag 5 maart - 2e zondag 40-dagentijd
10.45 uur H. Mis: jaard. Huub van Eeghem,  

uit dankbaarheid
Maandag 6 maart 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 
Zaterdag 11 maart
18.00 uur H. Mis: voor de slachtoffers van de 

aardbeving
Zondag 12 maart - 3e zondag 40-dagentijd
10.45 uur H. Mis: Harry Seevens
Maandag 13 maart
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 3 maart
10.00 uur Ziekencommunie
 
Zaterdag 18 maart
18.00 uur H. Mis: Jacques Daams
Zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
10.45 uur H. Mis: jaard. Erich en Maria Fabian-

Knubben
Maandag 20 maart
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Vrijdag 24 maart
19.00 uur H. Mis (Vormsel, Mgr. R. Maessen):
 
Zaterdag 25 maart
18.00 uur H. Mis: voor de zieken
Zondag 26 maart - 5e zondag 40-dagentijd
10.45 uur H. Mis: jaard. Jozefien Schröder
Maandag 27 maart 
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
 

Zaterdag 1 april
18.00 uur H. Mis: voor de vluchtelingen
Zondag 2 april - Palmzondag
10.45 uur H. Mis (zegening palmtakjes):  

Agnes Arets
Maandag 3 april
18.45 uur Marianoveen
19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede
Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
19.00 uur H. Mis: voor alle medewerkers in de 

liturgie
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
 
Zaterdag 8 april
18.00 uur Paaswake: voor de 

geloofsgemeenschap
Zondag 9 april - Pasen
10.45 uur H. Mis: ouders Seevens-Roelofsen  

en zonen Jan, Jacques en Harry
Maandag 10 april - Paasmaandag
10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers
 Géén Marianoveen

Zondag Laetare en St. Jozef
19 Maart staat bij veel mensen in het geheugen 
gegrift als de feestdag van St. Jozef. Dat klopt ook, 
maar niet dit jaar. Dat komt doordat 19 maart op 
een zondag valt. Dan gaat in de kerk de liturgie 
van de zondag voor. Het is ook nog een bijzondere 
zondag: Zondag Laetare, of in gewoon Nederlands: 
halfvasten. We zijn halverwege de voorbereidings-
tijd op Pasen. Daarom kan op deze zondag het paars 
even plaats maken voor het lichtere roze. Het grote 
feest van Pasen komt dichterbij, maar daarmee 
ook de Goede Week met de herdenking van het 
lijden en sterven van Christus. De naam ‘Laetare’ 
(verheugt u) is afgeleid van de eerste woorden de 
intredezang van deze zondag . En Sint-Jozef dan? 
Zijn feest vieren we dit jaar op maandag 20 maart.

Volgend parochieblad
Het volgende parochieblad (jrg.11 - nr.4) is bestemd 
voor 6 weken: van zaterdag 15 april t/m vrijdag 
26 mei. Wilt u uw misintenties of andere kopij ge-
plaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 1 april bij het 
parochiekantoor op te geven.
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H. Josephkerk
Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost 

Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum

Zondag 5 maart - 2e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: voor de parochie, Leentje 

Raets-Erkens
 
Zondag 12 maart - 3e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: Gerda van Neerven-Mulder
 
Zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: t.e.v. St. Joseph, Harie Raets, 

jaard. Zef Hamers
 
Zondag 26 maart - 5e zondag 40-dagentijd
  9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger
 
Zondag 2 april - Palmzondag
  9.30 uur H. Mis (zegening palmtakjes): Leentje 

Raets-Erkens
Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
 géén H. Mis - zie Gregoriuskerk
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
 géén kruisweg - zie Gregoriuskerk 
 
Zaterdag 8 april - Stille Zaterdag
 géén Paaswake: zie H. Gregorius-,  

H. Vincentius- en Fatimakerk
Zondag 9 april - Pasen
  9.30 uur H. Mis: Harry Janssens
Maandag 10 april - Paasmaandag
 géén H. Mis: zie H. Gregorius- 

en H. Barbarakerk

19-03: St. Jozef, feest van bescheidenheid
In de evangelieverhalen staat Jozef niet bepaald 
in de spotlights; in feite heeft hij maar een zeer 
beperkte rol. Hij komt een keer in het begin voor, bij 
het verhaal over de verloving met Maria. En vervol-
gens bij de geboorteverhalen en bij enkele stukken 
over de kinderjaren van Jezus. Het beeld dat daaruit 

naar voren komt is dat van een bescheiden, maar 
vooral rechtschapen man. Dat laatste blijkt vooral 
wanneer hij Maria heimelijk wil laten gaan toen 
bleek dat ze zwanger was, zodat ze gespaard zou 
worden voor de dood. Want volgens de letter van de 
wet moest een vrouw die voor de huwelijkssluiting 
zwanger was, worden gestenigd. Een gedurfde 
actie van iemand die niet de vader was, want uit 
geschriften van de tweede eeuw wordt Jozef im-
mers beschreven als een oude weduwnaar met kin-
deren uit een eerder huwelijk. In de eerste eeuwen 
van het Christendom was er weinig belangstelling 
voor Jozef. In de middeleeuwen werd hij weinig 
afgebeeld in religieuze kunst; alle verering richtte 
zich op Maria. Op de afbeeldingen die er dan wel 
zijn staat hij vaak als een eenvoudige grijsaard, in 
een houding van iemand die zo overweldigd wordt 
door de gebeurtenissen dat hij ze schijnbaar niet 
bevatten kan (zoals met de hand aan de wang). 
Op laatmiddeleeuwse voorstellingen doet hij vaak 
werk in de stal of hij houdt een kaars vast in de 
helder verlichte nacht. Dat laatste als symbool voor 
zijn levenstaak: hoeder te zijn van het ware licht dat 
in kerstnacht onder de mensen is verschenen. Het 
zijn met name de Franciscanen die een rol hebben 
gespeeld in de aanbidding van Jozef; hij genoot 
daar groot aanzien. Paus Sixtus IV (1471-1484, 
zelf ooit ook franciscaan) heeft Jozefs feest op de 
algemene heiligenkalender geplaatst. De popula-
riteit onder de franciscanen heeft waarschijnlijk te 
maken met hun spiritualiteit van bescheidenheid. 
Ze wilden naar het voorbeeld van Franciscus ‘min-
derbroeder’ zijn; dat zullen ze herkend hebben in 
die onopvallende figuur op de achtergrond, die 
Jozef in feite was. Iemand met een heel belangrijke 
rol, als stille kracht op de achtergrond.

Gerard Seghers, Droom van St. Joseph (1625–1630)
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H. Vincentiuskerk
H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum

Zaterdag 4 maart (vooravond 2e zondag Vasten)
18.00 uur: H. Mis: Yolande Krocké en Gerda 

Krocké-Scheffers (st), jaard. Corry 
Stijns (st), Cor Hermans (off),  
Afie Rademakers-Broers (off),  
Lenie Maas-Reuvers (off), ouders 
Dohmen-Habets zoon en zussen, 
Leny Watervoort-Janssen (off)

 
Zaterdag 11 maart (vooravond 3e zondag Vasten)
18.00 uur H. Mis: Sjef Schielen (off)
 
Zaterdag 18 maart (vooravond 4e zondag Vasten)
18.00 uur H. Mis: Joop Stijns (off),  

Ralf Peters en Lina Oliver,  
Mia Schoenmakers-Verhoeven (off)

 
Zaterdag 25 maart (vooravond 5e zondag Vasten)
18.00 uur H. Mis: Theo Raets (off)
 
Zaterdag 1 april (vooravond Palmzondag)
18.00 uur H. Mis (zegening palmtakjes):  

Afie Radmakers Broers (off),  
ouders van Zandvoort-Rook, ouders 
Dohmen-Habets broer en zussen, 
Leny Watervoort-Janssen (off)

Donderdag 6 april - Witte Donderdag
10.00 uur Ziekencommunie
 géén H. Mis - zie H. Geestkerk 19.00 uur
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
 
Zaterdag 8 april (vooravond Pasen)
18.00 uur Paaswake (organist Sjef en Marion): 

ouders Valino Ravetta-Jurgen en 
overl. familie, jaard. Ben Rook en 
ouders Rook-Wolfhagen, ouders 
Schoutens-Vromen en overl. familie, 
Mia Schoenmakers-Verhoeven (off)

	   Maandag 10 april - Paasmaandag
 géén H. Mis: zie H. Gregorius- 

en H. Barbarakerk

Van de nood een deugd

De  Vincentius a Paulo-parochie heeft op bijzondere 
wijze de uit de pan gerezen energie prijzen met 
gezond verstand weten te pareren. De energie 
prijzen voor de parochie in kerk en pastorie zijn niet 
meer op te brengen. Trouwe kerkbezoekers op de 
zaterdagavond klampten het kerkbestuur aan met 
betrekking tot de ijzige koude in de kerk. Ondanks 
de vriestemperatuur voelde het buiten beter aan 
dan binnen. Dus werd er gezamenlijk naarstig 
naar een goede en betaalbare oplossing gezocht. 
Deze werd gevonden en toegepast. De huiskamer 
van de pastorie bleek met wat aanpassingen, het 
bouwen van een altaar, en het plaatsen van stoelen 
om te bouwen in een heuse kleine gebedsruimte die 
plaats biedt aan zo’n 40 kerkbezoekers. Zelfs onze 
organist Sjef Muijlkens completeerde het geheel 
met een keyboard, om zo muzikale ondersteuning 
te verlenen. Tot grote tevredenheid van de vaste 
kerkbezoekers is het op de zaterdagavond gezel-
lig druk. Er is veel meer verbondenheid tussen de 
parochianen, en de kou is letterlijk uit de lucht. 
Voornemens is om zolang het vriesweer aanhoud 
de zaterdagavond H. Mis in de pastorie te doen. 
Voor uitvaarten blijft de kerk beschikbaar.

Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen
Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons 
werk voort te kunnen zetten en het geloof door 
te geven aan een volgende generatie hebben we 
uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie 
bouwen wij graag aan de Kerk van de toekomst. 
Helpt u ons daarbij?

foto en tekst  Jan M
aessen
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28-04: Academie Rolduc over ‘schoonheid’
‘Via pulchritudinis – filosofische overwegingen bij 
de ‘schoonheid’. Zo heet de lezing van Academie 
Rolduc die op vrijdag 28 april wordt gehouden. Het 
goede, het ware en het schone zijn de klassieke 
begrippen uit de filosofie. Goed, waar en schoon 
hebben een belangrijke betekenis in de menselijke 
geest, in onze samenleving, in het omgaan met 
elkaar en met de natuur. Tijdens deze avond zal Dr. 
Detlef Rohling (priester, docent filosofie aan het 
grootseminarie Rolduc) één van deze begrippen 
nader beschouwen: het schone. In de filosofie wordt 
deze benadering ook wel de ‘via pulchritudinis’ 
genoemd, de ‘weg van de schoonheid’. Waarom 
oefent schoonheid zo’n grote aantrekkingskracht 
op mensen uit? Welk doel heeft schoonheid? En 
kan zij ook een weg zijn naar meer menselijkheid 
en naar datgene wat het menselijke overstijgt: het 
goddelijke? De lezing vindt vrijdag 28 april plaats in 
Abdij Rolduc. De lezing begint om 19.00 uur. Entree: 
vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige pro-
gramma van de lezingenreeks Academie Rolduc is 
te vinden op www.rolduc.nl. Aanmelden vooraf is 
noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

Tien jaar paus Franciscus
Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Fran-
ciscus aantrad. Na het plotselinge terugtreden van 
de eind vorig jaar overleden paus Benedictus XVI 
werd op 13 maart 2013 de Argentijnse kardinaal 
Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. Hij nam 
toen de naam Franciscus aan. Het was voor het 
eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam 
koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want 
net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt paus 
Franciscus voortdurend aandacht voor de armen 
en de zwakken in de samenleving. Wat veel men-
sen niet weten is dat paus Franciscus van beroep 
eigenlijk chemisch technicus is. Hij werkte enkele 
jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd 
en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor 
studie in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder 
meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië. 
In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires 
en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in 
die tijd trok hij zich te lot van de armen in de slop-
penwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 
2013 paus.

De Paaswake: water en vuur
In de Paaswake vieren we niet slechts Christus’ 
overwinning op de dood, maar ten diepste Gods 
overwinning op alles wat dood, kwaad en duister 
is. De natuurelementen vol van dreiging, water en 
vuur, worden bij God tot instrumenten van heil en 
redding. Aan het begin van de Goede Week, her-
kenden we, vol hoop, in Jezus een ware Koning en 
herder, een man Gods. Maar met de palm in onze 
hand hoorden we ook al de donkere tonen van het 
lijdensverhaal, hoe zo vaak de hoop op vrede en 
licht gesmoord wordt in geweld en duisternis. Toch 
vierden wij op Witte Donderdag dat echte vrede pas 
te vinden is, waar mensen elkaar tot vrede willen 
zijn, waar mensen leven willen delen met elkaar. 
Met de hartstochtelijke oproep aan ons ‘Doet dit 
tot mijn gedachtenis!’ durft Jezus in angst en beven, 
maar ten diepste vertrouwend op God, het duister 
van lijden en kruis aan. En toen het kruis van Goede 
Vrijdag en de doodse stilte van het graf. De vele 
mooie symbolen en rituelen in deze viering zijn een 
enthousiaste uiting van ons persoonlijk, christelijk 
geloof. Dan komen we samen in de donkere kerk 
in stilte en het duister! Maar dan achter in de kerk 
brandt vuur. Het wordt gezegend, dat wil zeggen, 
door God getemd en tot bron van heil gemaakt. Aan 
dit vuur wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. Met 
het teken van het kruis. Met vijf wierookkorrels, die 
de vijf wonden van Jezus op het kruis symboliseren. 
Gods vuur, Gods licht, Gods trouw breekt door 
het duister van kruis en lijden heen. Op de kaars 
getekend de alfa en de omega, de eerste en laatste 
letter van het Griekse alfabet. Hij, onze God, die 
begin en eind zal zijn! Zijn licht verdrijft het duister, 
waar wij ons erdoor laten aansteken en ook onze 
kaarsjes ontsteken. En wanneer het tot voor in de 
kerk is doorgedrongen, barsten we uit in de lofzang: 
‘Laat juichen heel het koor van Gods gemeente!’  
Opnieuw horen we over Gods schepping. God, die 
sprak: ‘Er zij licht!’ en er was licht! Opnieuw horen 
we over Gods bevrijding uit slavernij, dwars door 
het water van de zee heen. En we zegenen het 
water, dat ons het verdere jaar tot doopwater zal 
dienen, als teken, dat Hij ook ons over de golven 
van het leven heen draagt naar bevrijding, naar het 
Land van zijn Belofte. Door lijden, ja zelfs, zo mogen 
we dat in het Evangelie horen, door de dood heen 
tot eeuwig leven!  Alleluia!!
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Overleden

in de H. Geestparochie
• Mena Labordus-Schadt  

(80 jaar), vh Keizerstraat

in de Vincentiusparochie
• Sjef Schielen (90 jaar),  

Bodemplein 39
• Leny Watervoort-Janssen (92 

jaar), vh Hokkelenbergstraat
• Mia Schoenmakers-Verhoeven (96 jaar),  

vh Woendershof
• Lolkje Nijnens-van der Hauw (77 jaar),  

Kerkrade
• Baby George (o jaar), Sweelinckstraat 6

in de Gregoriusparochie
• Huub Eggen (72 jaar), Dorpstraat 75

in de Barbaraparochie
• Fien de Wit (82 jaar), Heerlen
• Mientje Kamphuis-Klerks (69 jaar),  

Wijenweg 193

Heer geef hun de eeuwige rust; 
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Agenda
02-03 19.00 kerkbestuur Brunssum
03-03 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
28-03 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
31-03 10.30 opmaak parochieblad

06-04 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
18-04  priesterwijding kapelaan Vijay 

(Andra Pradesh, India)
22-04 10.30 Eerste H. Communie (Barbara)
25-04 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)

13-05 10.30 Eerste H. Communie (Fatima)
21-05 10.30 Eerste H. Mis kapelaan Vijay  

(Fatimakerk)

11-06 11.00 dankviering Eerste H. Communie  
(Openluchtmis Rumpen)

17-06 10.45 Eerste H. Communie (Gregorius)

09-07 13.00 vrijwilligersfeest Fatima H. Geest

advertentie

Gedoopt

in de Vincentiuskerk
• Levi Sevinga, Wieenweg 47

Ouders, 
peetouders 
en familie, proficiat!
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Vastenactie 2023: Mensen onderweg
Migratie en landrechten
In 2022 stonden Landrechten centraal in de Vasten-
actiecampagne. We hebben ons geconcentreerd op 
Guatemala, waar lokale gemeenschappen moeten 
wijken voor bijv. plantages, mijnen of een water-
krachtproject. De oorspronkelijke bewoners moe-
ten elders een nieuw bestaan zien op te bouwen. 
Ze zijn ‘ontheemden’ geworden: mensen die hun 
oorspronkelijke woonplaats en huis moeten ver-
laten en binnen hun eigen land op zoek gaan naar 
een nieuwe, veilige plek om te wonen en te leven. 
In 2023 kijken we naar ‘migratie’, oftewel: naar 
mensen die al dan niet gedwongen hun huis verla-
ten. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen 
elders een heel nieuw leven opbouwen. De redenen 
waarom mensen hun huis verlaten verschillen. 
Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege 
oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of 
groot bedrijf zijn oog op de kostbare grond heeft 
laten vallen waar ze leven. Anderen vertrekken in 
de hoop op een beter inkomen of een beter leven 
in de grote stad of in een ander land.
Migratie en landrechten zijn nauw met elkaar ver-
bonden: mensen die hun thuis verlaten, moeten 
elders een nieuw bestaan opbouwen. Ze moeten 
woonruimte vinden, een stukje land om groente te 
verbouwen, een baan zoeken, een opleiding volgen. 
Ze moeten letterlijk een eigen plek vinden. Als ze 
uiteindelijk terugkeren naar hun oorspronkelijke 
huis geldt hetzelfde, want de situatie is niet meer 
dezelfde als toen ze vertrokken. Misschien wonen 
er andere mensen in hun huis, hebben buren zich 
kostbare grond toegeëigend of is er gewoon niets 
meer om naar terug te keren. Er is ook een grote 
groep mensen die ‘vrijwillig’ kiest om ergens anders 
werk te gaan zoeken. Sommigen blijven in eigen 
land, anderen trekken naar het buitenland.
Mensen onderweg: definities
Er worden vier groepen ‘mensen onderweg’ onder-
scheiden: vluchtelingen, ontheemden, migranten 
en remigranten. Veruit de meeste vluchtelingen zijn 
op de vlucht in eigen land. Deze mensen noemen 
we ‘ontheemden’. In 2021 waren het er wereldwijd 
53,2 miljoen. Daarnaast staken 36,1 miljoen mensen 
in 2021 de grens over op zoek naar veiligheid. Zij 
worden ‘vluchteling’ genoemd. Vluchtelingen en 
intern ontheemden kunnen pas veilig terug naar 

huis als het gevaar waarvoor ze zijn gevlucht is 
geweken. Mensen die ‘vrijwillig’ naar het buiten-
land vertrekken om bijvoorbeeld werk te zoeken, 
noemen we migranten. Zij kunnen in principe veilig 
terugkeren naar hun land van herkomst. Migranten 
die terugkeren naar hun land van herkomst noemen 
we remigranten.
Cijfers vluchtelingen
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen 
mensen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. 
Dit zijn dus vluchtelingen én ontheemden samen. 
Het is het hoogste aantal sinds WOII en het is exclu-
sief de mensen die vrijwillig op zoek gaan naar een 
beter bestaan elders op de wereld om te ontsnap-
pen aan honger, armoede of klimaatuitdagingen. 
Het is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 
2011, toen er iets minder dan 40 miljoen vluchtelin-
gen waren. 40% van alle mensen (wereldwijd) op de 
vlucht is kind. Eind 2021 ging het dus om ongeveer 
36 miljoen kinderen! In 2022 raakten door de oorlog 
in Oekraïne nog eens meer dan 6 miljoen mensen 
op drift. In mei 2022 waren meer dan 100 miljoen 
mensen wereldwijd op de vlucht voor geweld, 
natuurrampen of honger.
Migratiecijfers
Er is ook een enorme groep mensen die vrijwillig 
van huis vertrekt om elders een beter bestaan op 
te bouwen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld armoede, 
maar ook bendegeweld in Latijns-Amerika doet 
mensen besluiten hun geluk elders te vinden. Je 
kunt je dus afvragen in hoeverre het besluit vrijwillig 
is, maar dit zijn de internationale afspraken over wie 
migrant is en wie vluchteling of ontheemd. Helaas 
blijkt de reis naar het geluk voor de meeste mensen 
een reis naar nog meer problemen te zijn: ongeluk-
ken, berovingen en erger onderweg, werkgevers 
die je uitbuiten en het is niet ongebruikelijk dat 
mensen met schulden terugkeren in plaats van geld 
over te houden aan hun buitenlandse avontuur. Het 
totale aantal migranten wereldwijd is midden 2020 
geschat op ongeveer 281 miljoen personen.

Dit jaar helpt Vastenactie samen met lokale ker-
ken mensen die onderweg zijn naar een betere en 
veiligere toekomst. Helpt u mee? U kunt uw bij-
drage deponeren in de daarvoor bestemde collec-
tebus in de kerk of overmaken op rekeningnummer  
NL21 INGB 0003 0000 46 
t.n.v. Missiebureau Roermond.
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  zaterdag ---- ---- ---- 18.00 ---- 18.00
  zondag 9.30 10.30 11.30 ---- 9.30 10.45
  maandag ---- ---- ---- ---- ---- 19.00
  dinsdag 19.00 ---- ---- ---- ---- ----
  woensdag ---- ---- 9.00 ---- ---- ----
  donderdag ---- ---- 9.00 ---- ---- ----
  vrijdag ---- ---- ---- ---- ---- ----

H. Geest
blz. 5

H. Barbara
blz. 3

H. Vincentius
blz. 8

Fatima
blz. 4

H. Joseph
blz. 7

H. Gregorius
blz. 6

 

Mistijden in Brunssum

Parochiekantoor van de parochies Fatima - 
H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg
Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum
045 - 525 07 31 
parochiekantoor@gmail.com
ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur
di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur
ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph
onder de dagkapel van de Gregoriuskerk
ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16
wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:
www.katholiekbrunssum.nl

IBAN-rekeningnummers
• KB Fatima/H.Geest NL.31.INGB.000.103.47.43
• Rozenkransparochie NL.57.INGB.000.106.03.68
• KB St Barbara NL.91.INGB.000.106.28.60

• RK Par St Gregorius NL.64.INGB.000.155.58.15
• RK Par St Joseph NL.34.INGB.000.103.94.42
• RK Par St Vincentius NL.97.INGB.000.105.47.01
• RK Par H Familie NL.18.INGB 000.104.60.35

Priesters
Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans 
en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van 
Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius 
(Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph, 
H. Gregorius

pastoor V. Goulmy 525 79 79
deken P. Delahaye 525 25 92
pater F. Meulemans M.H.M. 851 51 59
kapelaan B. Koppen F.S.O.                  via parochiekantoor
kapelaan V. Nallipogu                               via parochiekantoor

Kopij en advertenties:
parochiesinfo@gmail.com

Uw liefde in de wereld
Geef ons ogen die de kleine dingen van 
de gewone dag zien
en in het licht zetten;

Geef ons oren die de verborgen vragen in
het gesprek met anderen opnemen;

Geef ons handen die niet lang 
overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.

Laat uw licht doordringen door het 
venster van onze ziel in ons binnenste
zodat wij stralen in onze omgeving
én onderweg met medemensen.

Maak ons tot een venster waardoor uw 
liefde in de wereld schijnt

Naar het gedicht ‘Venster van de ziel’ 
van Edith Stein • uit: Van Titus Brandsma 
tot Edith Stein, 2022


